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GROEP 7,8

taal

WOORDBENOEMEN

VOORBEREIDINGSTIJD
15 minuten
LESTIJD
45 minuten

BENODIGDE MATERIALEN
- A4 vellen met het type woord erop
- Tablet (per groepje leerlingen) of teken- en 
schrijfmateriaal

LESDOEL
De leerlingen oefenen met woordbenoemen: 
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijk 
naamwoorden, lidwoorden en werkwoorden.

BEGINSITUATIE
De leerlingen kennen de woordtypen en hebben 
deze al eerder gebruikt. 

VOORBEREIDING
A4 vellen met woordtypen ophangen op enkele 
meters afstand van elkaar, op bomen, palen, een 
hek. 

INTRODUCTIE (10 minuten)
Start de les met de hele klas. Herhaling van 
woordbenoemen door de leerkracht. De 
leerkracht zegt een zin woord voor woord, de 
leerlingen geven aan welk type woord het is. 
Bijvoorbeeld: ‘De stok ligt op de steen’.

AAN DE SLAG (15 minuten)

Zinnen verbeelden
Leerlingen gaan op zoek naar materialen en 
leggen deze bij elkaar zodat ze er een zin 
van kunnen maken waarin alle woordtypen 
voorkomen. Ze maken een foto van hetgeen 
ze gemaakt hebben. Indien er geen tablets 
beschikbaar zijn, kunnen ze er een tekening van 
maken. Kinderen presenteren kort aan elkaar de 
foto’s (of tekeningen) die ze gemaakt hebben. 



AFSLUITING (5 min)
Sluit de les gezamenlijk af. Vraag aan de 
leerlingen met welke woordtypen ze (nog) 
moeite hebben en wat ze vandaag hebben 
geleerd. Herhaal zo nodig nog een aantal 
woorden. 

Zinnen schrijven  (15 minuten)
Leerlingen oefenen nu met het schrijven van 
verschillende zinnen met de type woorden. In 
dezelfde groepjes gaan ze weer met materialen 
aan de slag en schrijven vijf zinnen op. Elk 
woordtype komt minimaal één keer voor. 
Groepjes die snel zijn met schrijven kunnen 
extra zinnen opschrijven of extra materialen 
zoeken om zinnen mee te maken. 

Woordbenoemrun (10 min)
Vervolgens komt de klas weer bij elkaar en leest 
elk groepje één van hun geschreven zinnen 
woord voor woord voor. Bij elk genoemd woord 
rent de klas naar het juiste vel met woordtype op 
een boom, paal of andere plek. 
Er zijn vele variaties mogelijk op de run, waarbij 
ook een competitie-element kan worden 
toegevoegd. Leerlingen rennen individueel 
naar het juiste vel met woordtype. Ze rennen 
vanaf een vaste plek heen én terug. De groepjes 
rennen gezamenlijk naar het juiste vel, hinkelend 
of met hindernissen.

TIP!
Deze les kan aangepast worden door 
andere type woorden te gebruiken om mee 
te oefenen: persoonlijk voornaamwoorden, 
bezittelijk voornaamwoorden, voorzetsels 
en telwoorden.
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REFLECTIE
Achteraf maken de leerlingen in Denemarken 
een zelfreflectie op de les. Daarin tonen ze wat 
ze hebben gedaan en geleerd en waar ze nog 
moeite mee hebben. Dit helpt de leerkracht in 
te spelen op de individuele leerbehoefte van de 
leerlingen.


